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.Antjo! ” 

Raya 
meluas kurang lebih 600 ha, 

Daerah dimana bagian baru 

perusahaan 
lam rangka kredit 
tab. 

Daerah rawa itu akan San 
Gengan kurang lebih 7 djuta m3 
tunah jang dikeruk dari dasar 
laut dan pekerdjaan itu diha- 
rapkan sudah akan dapat dise 
lesaikan dalam dua tahun jang 
Matang ini, 

Pada pemeriksaan itu kepala 
negara dengan” teliti mengikuti 
keterangan2 jang diberikan olek 

ahli2 maupun oleh gubernur 
Djakarta Raya dr Sumarno dgn, 
gambar? bagian dan veta2 dal 
ah tab, 

Daerah kota Djakarta Raya 
baru jung akan  memandjang 
Sj3 km dari pelabuhan Tg. 
Priok hingga Pasar Ikan dengan 
lebar 500 rueter itu diharapkan 
kidak akan membebankan angga 
ran belandja negara karena dgn 

   
  

»Kolonialisme Tamat Harini" 

  

Bi, but Presiden Rumania 
Kata Presiden Waktu Sam- 

  
  

PRESIDEN RUMANIA GEMBIRA | 
IRIAN BARAT SUDAH BEBAS | 
  

DJAKARTA, 2 Oktober (Merdeka) 
HARI ini bukan sadja hari bahagia karena me- 

nerima seorang sahabat sebagai tamunja, tetapi 
djuga karena hari ini seluruh Indonesia bebas 
dari tjengkeraman Kolonialisme Belanda. Demi- 

kian (pidato Presiden Sukarno dalam menjambut 
tibanja tamu agung Ketua Dewan? negara Re- 
publik Rakjat Rumania Georgheu Ghcorgiu Dey 
dilapangan terbang kemajoran hari senin 'siang 
kemarin. 

Seperu diketahui Presiden De- 
Wan2 Negara. Rumania Gheorghe 
Gheorghiu Dej ke Indonesia 
adalah atas undangan Presiden 
Sukarno jang. dimaksudkan se- 

karena itu demikian Presiden 

selandjutnja, beliau hendak me 
njatakan utjapan terima kasih 
jang sehangat2nja kpd rakja: 
dan pemerintah Rumania 

    

  

Realisasi Manipol (Minta 
. 

Perhatian Chusus 
€ DJAKARTA, 1 Oktober (PIA) 

DALAM amanatnja pada upatjara timbang 
terima djabatan kepal- seksi keamanan-perta - 
hanan staf Peperti, bertempat di Aula staf Pe- 
perti pagi ini, Wampa-KASAB djenderal A.H. 
Nasution selaku deputy II Peperti menandaskan, 
bahwa sudah mendjadi kelaziman adanja tour of 
duty dikalangan petugas? negara dalam usaha 
penjempurnaan dan, pembinaan tugas2 pada 
umumnja. 

bagai kundjungan balasan atas 
kundjungan Presiden Sukarno ke 
Rumania beberapa waktu jl. 

Selandjutnja oleh Presiden 
Sukarno dalam pidato penjam- 
butan . tsb. dinjatakan bahwa 
pada hari ini bendera Belande 
telah diturunkan dibumi Irian 
Bara: dengan demikian seluruh 
wilajah Indonesia telah bebas 
dari kolonialisme, 

Dimana dalam” perdjoangan 
untuk merebut kembalinja Irian 
Barat kata Presiden Sukarno se 
landjutnja Indonesia senantiasa 
mendapat bantuan dari rakjat 
dan pemerintah Rumania av 

  

bantuannja tsb. 

Sambutan Kebesaran 
Negara. 
Sambutan kebesaran negara 

Giberikan pada hari Senin siang 

kemarin dipelabuhan udara Ke- 
majoran untuk menghormat tiba 
nja Presiden Republik Rakja 
Rumania Gheorghe Gheorghiu 
Dej jang atas undangan presi 
den Sukarno mengadakan kun- 

djungan selama dua belas hari 
di Indonesia. 

(Bersambung Kehal 3) 

  

Disamping itu djenoerai Nasu 
tion menegaskan pula, dengan 
rempungnja persoalan keamanan 
dan pengembalian Irian Barat 
maka tugas kita sekarang inl 
merupakan tugas jang mendesak 
jaitu perampungan 3 usaha po 
kok jang dikemukakan dalam 
pidato tahun kemenangan oleh 
presiden. 

Rehabilitasi aparatur2 negara 
jg telah rusak akibat gingguan 
keamanan berlandaskan Usdek. 

Rehabilitasi materiil, personil, 
'didaerah2 

ram dan Manipol pada umum 
Djenderal Nacution sclandjut 

mja menjerukan agar kepala 
seksi keamanan/pertahanan staf 
Peperti jang baru, mentjurahkan 
perhatiannja dalam usaha penje 
lesaian sisa2 gerofhbolan jang 
jang sudah kembali dalam arti, 

  

djual “untuk berbagai matjam 

Menurut rentjana didaerah 
baru itu tidak akan dibangun 
perumahan sadja, tetapi djuga 
tempat2. rekreasi rakjat perindus 
trian ringan, hotel2 dan daerah 
perbelandjaan. 

Projek Antjol itu direntjana 
kan oleh djawatan kota dan dae   selesai tertutupnja daerah rawa2 

jang diperoleh akan di 

Pasukan? 'R. 

rah dari departemen-P:U dan T 
belum kembali maupun bagi 

I. | Bagian 
  

Dari Pasukan PBB 
2 DJAKARTA, 30 September (PIA) 
WAKIL PPB untuk Irian Barat brigadir djen 

@deral Indarjit Rikhye dari India mengatakan, 
bahwa pasukan? Indonesia jang kini berada di 
drian Barat mulai tanggal 1 Oktober ini akan di 
tempatkan dibawah oteritet komandan pasukan? 

jang ditugaskan didaerah tsb. 

satuan2 Pakistan dan pasukan2 
kepada |Indonesia jang kini berada di 

sana. 
Memberikan keterangan lebih 

mengenai pasukan2 In 
djenderal “Rikhye 

mengatakan bahwa segala sesu 
atunja termasuk — perbekalan 

akan diselenggarakan oleh 
fihak PBB dan untuk itu telah 

  

HA 

penampungan dan penjalurannja 
kedalam musjarakat. 

Disamping itu, demikian Djen 
derat Nasution, perlu pula men 
dapatkan perhatian chusus rea- 
lisasi Manipol dibidang pener- 
tiban alat2 dan aparatur negara 
sebagai sjarat mutlak dalam 
mentjapai keamanan jang se- 

sungguhnja, . 
Terutama “pengamanan. terhas 

dap gangguan2 jang disebabkan 

oleh penjelewengan dan penjalah 
gunaan wewenang jang ada pa- 
da setiap pedjabat, agar kea- 
manan jang sudah ditjapai im 
dapat dipelihara terus dalam 
arti sosiologis dan psychologis, 
demikian djenderal Nasution. 

Dapat ditambahkan, bahwa Ka 
si keamanan/pertahanan staf Pe 

rerti jang lama Lt. kolonel CPM 
RR. Hadi Harsono Bc. Hk. telah 

menjerahkan tugasnja kepada 

Lt. Kol. Soenarso sebagai Kasi 

Keamanan/Pertahanah Staf Pe- 

perti jang baru berhubung Lt. 
Kol. R. Hadi Harsono diperlu- 

kan oleh Corp Polisi Militer un 

tuk memikul tugas. baru jang 
akan diberikan oleh Corps Mi 

liter, 
Hadir dalam upatjara terse- 

but kepala staf Peperti Lt. Kol 

Mr Sutjipto dan para kepala 
seksi Peperti, perwira? utama 
staf Angkatan Bersendjata dar 

para undangan lainnja. 

5 Mubaligh Muham- 
madiiah Ke I.B. 
Jogjakarta 29 September (PIA) 
Ima orang mubaligh Muham- 
madijah baru2 ini telah diki- 
rimkan kedaerah Mandala .utk 
#elandjutnja akan kewilajah 
Irian Barat dengan maksud 
Untuk mengadakan penjiaran 
mengenai agama Islam pada 
chususnja, Mereka itu terdiri 
Sari pemuda2 jang telah mem 
peroleh pendidikan jang tjukup 
@hwpangan agama maupun Islar 
pada chususnja. 

Pengiriman mereka itu oleh 
Pimpinan - Muhammudijah ma 
djelis Tabligh adalah sepenge- 
tahuan pemerini 

   

  

  

  

    

Sumbangan Utk. Pem- 
bangunan I.B. 

If 
1g
 

Ki   

Arti Kiri, Tengah Dan Kanan Di I.B. 

DJAKARTA, 1 Oktober (PIA) 
KETIKA utusan2 kongres nasional Pa- 

pua mengemukakan pendapat2nja tentang 
keadaan politik di Irian Barat dalam per- 
temuan dengan para wampa2 dan men- 
teri2 mereka sering mempergunakan isti- 
lah2 ,,kiri', ,,tengah”, dan ,,kanan”. Mula? 
hadirin jang bukan dari Irian Barat agak 
kurang mengerti apa maksudnja - istilah2 
tersebut. 
Barulah kemudian hal ini didjelaskan oleh 

Indey, seorang tua jang berpakaian bersa- 
hadja. Kiri artinja pro-Indonesia, tengah 
tidak ikut kemana-mana dan kanan artinja 
pro-Belanda. 

| Indey adalah seorang Republikein jang" 
teguh. Kundjungannja ke Djakarta ini bu- 
kanlah jang pertama kalinja.Karenaia da- 
hulu pernah sekolah di Sukabumi, di se- 
kolah polisi.     

  

Kata J.R. Benneti Ketika Terima Penje- 
rshan Irian Barat Dari Belanda 

. KOTABARU, 1 Oktober (PIA) 
KEKUASAAN Beianda atas Irian 

telah berachir hari Senin kemarin dengan, de- 

Mulai Kini PBB Berdaulat Penuh 

mikian lenjaplah pula 

YYian Barat, bagian dari wila 
jang sampai 

September 1962 
berada dibawah ke 

kuasaan kolonial Belanda, pada 
hari Senin ini djam 08.00 pagi 
(22.30 gmt) dulam suatu upatja 
ra umum jang singkat di Kota 
baru telah diserahkan kepada 
kekuasaan PBB dan dengan de 
mikian berachirlah 'kedaulatan 
Belanda atas daerah tersebut, 
jang telah berlangsung selama 
134 tahun. 

Daerah tersebut, 
persetudjuan Indi 

sesuai dgn 

  

  

Kegelapan Berachir 

  : I f 

pendjadjahan 2 an : Bel & di-Asia jang mulai meradjalela 350 tahun jl 
jang ditandatangani di” New York, akan diserahkan kepada Indonesia dalam bulan Mei jad. 

Sebuah proklamasi telah di batjakan oleh Jose Rolz-Benner Galam suatu rapat dilapangan umum di Kotabaru hari Senin ini, proklamasi 
net) It oleh pendjabat 

djenderal PBB U Thant 
sebagai penguasa (udministra- 

Djangan 
Ada Huru- 
hara Di IB 

Ujakarta, 1 Okt. (PIA) 
Wampa urusan Irian Barat 

dr Soebandrio, menjatakan ke 
pada para utusan Irian Barat, 
batwa pemerintah RI. merasa 
berkewadjiban dan bertanggung 
djawab untuk mendjaga keama 
an dan ketertiban di Irian Barat 
pada masa peralihan ini, demi 
wwtuk kepentingan putera2 Iri 
au Barat sendiri. 

Dengan memperingatkan bah 
ws pada tgl 1 Oktober ini Be 
landa telah meninggalkan wila 
Lah terachir dari djadjahannja di 
Asia ini, Wampa Soebandrio 
mengharapkan agar supaja pe 
mnindahan kekuasaan kepada UN 
TEA itu berdjaan iantjar, 

Hal ini dinjatakan oleh waki) 
menteri pertama urusan Irian 
Barat itu hari Senin siang dalam 

temuan ramah-tamah dgn ke 
orang anggauta2 delegasi 

"Kongres nasional Papua" jang 
Giketuai oieh Herman Wajoi. 

"Wampa dr Soebandrio sela 
djutuja mengadjak kepada pute 
T2 Irian Barat untuk bersama 
samp berusaha mendjaga dja- 
ngan sampai terdjadi huru-bara 
di Irian Barat Karena kalau 
terdjadi kerusuhan jang rugi bu 
ian Belanda, melainkan rakjat 
seudiri terutama rakjat di Irian 
Darat, Pemerintah RI. djustru 
karena mementingkan kemasia 
katan putera? Irian Barat meng 
Larapkan sangat terdjaminnja ke 
amanan itu. 

Dalam hubungan ini Wamps 
Soebandrio menerangkan, bah 
wa dalam waktu singkat akan 
Giletakkan batu pertama untuk 
Universitas Irian Barat di Kota 
baru dan pembangunan sebuah 
stadion, jang kelak dapat diper 
gunakan untuk  pertandingan2 
Olahraga dan sebagainja - pada 
beri ulang tahun kemerdekaan 
17 Agustus. 

Ditakdirkan Tuhan 
xefuk bersatu 

Beberapa diantara para hadi 
rim telah terharu, ketika kete 

  

berlinang-linang serta berkedip- 
kedip untuk menahan titik2 air 
mita, Wampa dr Leimena mv 
nyatakan, bahwa "Tuhan telah 
mentakdirkan kita hari ini bersa 
tu kembali". Tanggal 1 Oktober 
ini, dimana Belanda telah me 
ngangkat kakinja dari bumi Ir 
an Barat, menurut dr Lelmens 

Tuhan jang lebih tinggi jang me 
mentukan djalannja sedjarah. 
Tuhan telah mentakdirkan bah 

iripcrialisme. Demikian pula 
Tuhan telah mentakdirkan Iri 
an Barat harus terlepas dari 
pendjadjahan Belanda 

tor) sementara PBB didaerah 
Irian Barat mulai tanggal 1 Ok 
tober inL 

mPenduduk dengan ini diberi 
tahu bahwa penjerahan peme- 
rintahan kepada Badan pengua 

asa Pelaksana Sementara PBB 
telah dilaksanakan, dan sebagai 
mulai saat ini mempunjai wewe 
nang sepenuhnja dibawah pim 
pinan sekertaris djenderal utk 
menjelenggarakan — pemerinta 
han atas wilajah ini", demikian 

Gisatakan dalam proklamasi 

Pesan U Thant 
Rolz-Bennet telah pula mem 

batjakan sebuah pesan dari U 
Thant jang menjatakan hara- 
pannja bahwa PBB akan men 

dapat kerdjasamu dari semua 
fihak.   penguasa sementara PBB saja | perini 

Babak Pendahuluan ..Uber:'Cup” 
  

Dikandangnja Sendiri 

Lagi? Minarni Bawa Ke- 
menangan Menentukan 

BANGKOK, 1 Oktober (AP-PIA) 
INDONESIA menang 4—3 atas Muangtha' 

dalam ronde pertama babak penjisihan Uber 
Cup zone Asia Minggu malam di Bangkok. 

Dengan kemenangan ini Indo 
nesia akan berhadapan dengan 
India jang menang dari Hong: 
kong 5—2 dalam babak penji- 
sihan lainnja jang dimainkan di 
Hongkong Sabtu malam. 

Lebih landjut AP memberi- 
takan dari Bangkok bahwa Mi- 
narni telah berhasil membawa 
kemenagan untuk regunja, sete 
lah dengan mudah mengalahkan 
lawannja Boopha Kaenthong de 
ngan angka 1l—1 dan 11-7 da 
lam pertandnigan single ketiga. 

Sebelumnja dua partai single 
Indonesia telah dikalahkan. Cot 
ry Kawilarang jang main se- 
bagai single utama dengan su- 
sah pajah dikalahkan oleh Para 
thuang Pattabongse 3—11, 11l— 
2 dan 12—10, sementara Hep- 
piherrawati jang main sebagal 
single kedua dikalahkan oleh 
Sumon Chunklum dengan rub 
ber-set 9—li, 11—6 dan Il—3. 

Dalam pertandingan double, 
pasangan Heppiherowati dan 
Corry Kawilarang mengalahkan     

CORRY KAWILARANG 

Indonesia Pukul! Myangthai 4—3 
pasangan Phenkae gan Sumon 
Chunklum dengan angka 18-16, 
15—7 sementara pasangan Mi- 
narni dan Retno Kustijah meng 
gulingkan Pratuang-Oochanee C. 
Mahakanoke dengan angka 15— 
12, 18—16. 
Setelah istirahat Muangthai da 

pat menjamakun keadaan 3-—3, 
ketika pasangan Indonesia Hep- 
piberowati-Corry Kawilarang dl 
kalahkan oleh Prathuang-Oochu. 
nee dengan rubber-set 18—l6, 
11—15 dan 15—8, Tapi dalam 
pertandingan jang” menantukan 
pasangan kuat Indonesia Mipur 
ni-Retno Kustijah  mengguling- 
kan Phenkae-Sumon dengau 
straight set 15—3, 15—b. 

Pertandingan Indonesia-Indis 
dalam ronde kedua babak penji 
sihan Uber Cub Zone Asia ukan 
dimainkan pada bin. Desemoer 
nanti. Pemenang dari perland- 
dingan ini berhak madju dalam 
pertandingan final roud mengha 
dapi AS. pemegang piala lamu- 
bang supremasi dunia bulutang 
kis untuk regu puteri pada bu 
lan April tahun 1963. 

India — Hongkong 5—2. 
Sementara itu dalam pertan 

dingan babak penjisihan lain- 
ja Sabtu malam, regu India ber 
hasil mengalahkan Hongkong de 
ngan angka 5—2, Hasil? dari 
pertandingan India-Hongong ini 
adalah sbb: 

Jang.disebut duluan India, 
Menna Shah-Tsui Yuen-chun 

15, MI, 
Kasbir Kaur-Cynder Ho II—5, 

2—11 dan I—Il, 
Prem Prahar-Manca Kelkar- 

Tsui Yuen-chun-Winnie Chan 

   

        

   
   
    

          

   
   
   

     

   

      

ISL, 153, 
Menha Shah/Kasbir kaur-Syncer 
Ho/Chan Yuen Yuen-yu 15-6, 
155 Prem Prashar/Manda Kel 
kar-Cynder Ho/Chan Yuen -yu        tidak dilandjutkan kemenangan 

'flw.o, untuk Hongkong hasil sa 
tu partai single lainnja tidak 
diberikan red (PIA). 

  

pas., Krisis Mississippi” 
z- 1100 Fasukan AD Bergerak, Dan 1300 
Polisi Militer Diterbangkan Ke Oxford 

WASHINGTON, 30 September (AFP-PIA) 
'  Sepasukan tempurjangkatan darat AS tengah 
bergerak menudju Memphis, Tennessee pada ha- 
ri Minggu untuk! memperkuat pasukan2 federal 
untuk mentjegah kemungkinan? memuntjaknja isis rasial Misisippi. 

Kesatuan itu terdiri dari ki 
ra2 1100 orang menurut rentja 
na akan tiba dipangkalan ang 
katan darat Memphis pada 

djam 2400 waktu setempat ha 
ri Senin, demikian kementeri- 
an pertahanan AS mengumum- 
kan. 

Memphis kira2 terletak 140 
kai dari Oxford, Mississippi 
mana universitas itu terjetak 

dan dimana James  Meredith, 
seorang mahasiswa Negro telah 
ditolak haknja untuk mendat 
tarkan diri oleh gubernur Mis 

seragam pertempuran dan ber 
karabin, 

  

tas jang seluruhnja astpph, Ross Barnett, jang ber Mitaiseppl mg 

Sedjumlah 1.300 orang polisi | Ptih. 
militer tlah | diterbangkan ko 

Oedalah tiba di Mempnis atas | Apel Besar Di 

eta Bulagslea, keangan TG. Priok 
divisi kedua angkatan darat, jg | DJAKARTA? 1 Oktober PIA 
telah ditundjuk sebagai koman) Major Adm, Mardanus, jg 

i2 tangan, | mewaki 
seen III Kolonel Pelat Soesayo 

at Mardhi, hari Senin 
Perlengkapan? Militer | diva pada aa tot kta harus 

Perlengkapan2 militer dan 
persedisan2 djuga" dikirim ke 
Memphis 250 jeop,55 truk am) kegiaan 
bulan dan 24 helikopter telah 
sampai ditempat tudjuan. 

Serdadu2 jang telah aa 
it dengan pesawat-terl pe 

mgangkut dan” helikopter2 di 
Memphis, mengenakan pakaian   

  

  

      

         
          

  

(Bersambung ke hal 3) 

      

         

       

       

    

pat dihalaman Direksi Pelabu 
han Tandjung Priok, 

PERWIRA Puret Polisi Koosi 

saris Djakarta Raja harj Senen 
kemaren menjatakan, bahwa f I | i 

Fi 1 set
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Pasukan? Tempur Dikerahkan Menum 
Presiden Kenncdy menagdata 

ngani sebuah proklamasi jang 
memerintahkan dischirizis pet 
bangkangan, 
pesawat eksekutif jang menem 
patkan kesatuan? — pendjagaan 
nasiodal negara bagian itu di- 
bawah kekuasaan federal ser 
ta memberi wewenang kepada 
menteri pertanian AS untuk 
mengambil tindakan? lainnja jg 

Li perlu guna mengachi 
Iri krisis rasial itu. 

Ini dengan sendirinja berarti 
kekuasaan untuk mengirimkan 
pasukan2 reguler, : 

Akting sekertaris pers — Ge 
dong Putih Andrew T. Hotchcr 
mengatakan bahwa .pada wak 

.Itu ini belum dipikirkan untuk 
mengirimkan kesatuan2 tambas 
han", — (Bersambung ke bal 3) 

Tidak Kembali Sebe- 

- |lum Indjak Bumi 
Kita sidak akan kembali ko 

jarah air sebelum mengindjak 
bumi Irian Barat dan kitapun 
buusedia meneruskan hasrat ki 

pernjat 
sukarelawan Singa 

push melalui pelttu Sudarno 
selaku komandan mereka seli 

ma Pendidikan. Hadir djuga 
Lettu drs Gunawan dari BPPK 

Pusat jang ditugaskan untuk 

memimpin 35 sukarelawan da 
€ Singapura ini 

Poitu Sudarno selaku koman 

dan lauhan menerangkan, bah 
wa sewaktu mercka bertemu 

dengan Panglima Mandala, pa 
ra sukarelawan Singapura im 
telah menjampaikan hasrat me 
Teka, Ialah  melandjutkan tj 
tn2aja dan kalau sekarang su 
dah tidak diperlukan dibidang 

militer, maka dilandjutkan di 

bidang pembanguran, Sekarang 
tinggal pelaksanaannja diantara 

mereka ada jang bersedia s0 
bagai tenaga sukarelawan s8 
lama 2 tahun dan jebih dan 
ada djuga bersedia selama & 

bulan,   
  

  

Tak Benar Pemerintah 

(Naikkan Harga. Beras 
Harga Beres Indjeksi Dan Distribusi Rakja 
Tetap Seperti ' Biasa - 

v 

Gan djangan mudah terpenga | lentjurnja Ojutantija peremuuvui 
oleh desus Jesus jang selau kit, r 
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'Datai i : Tn 7 Seat 23 2g 5 »Permainkan". Onderdil Djatah Dan Ma Avika AI Oilisar : RaKjat Ibnkota Kemarin ena $ Djual: Lebih Tu ggi 21 1 PPn Goyobaen.. Hanad tembutan pai Kepada Rakjat Kumania » Pai pg JAKARTA, 2 Oktober (Merdeka) 1 de ag ap na pangan siden (Dewan Negara Kan jang ah i “oleh KORPS Polisi Reserse Kriminil Markas Besar | restrw turut wis aktip ds Gheor aa ui Aa Angkatan Kepolisian telah menangkap pengu- an Angan gam ja Perdana Menteri (Gheorge Ma aa ta saha sebuah CV. di Krekot bernama KKH ka-| um, 

“ adalah aminn tempo hari. 'An- rena telah mendjual alat2 kendaraan (sparej rw Ra menginga" Yahwe pa Presiden Soekar Na Rumania dah terdjalin | Parts) jang'diperoiehnja dari djatah Pemerintah ja seru setor setagul tara Indonesia Pan dan 1 harga jang lebih tinggi dari ketentuan, | Axa” sandra mama keiaa hubungan persahabat Ir po aikan diri dengan cepenangan? 

bun 
rakjat dari kedua negara. : 1 

Kundjungan dari tamu2 agung dari Rumania 
ini berlangsung pada saat jang tepat sekali, 

dalam tahun jang oleh rakjat Indonesia dinama 

kan sebagai 'tahun kemenangan, dimana tanggal 
IL Oktober menduduki tempat tersendiri, berhu- 

bung dengan tamatnja riwajat kolonial dan di- 

turunkannja bendera Belanda di Irian Barat, 
dengan disaksikan oleh seluruh dunia pada hari 
itu. Harus ditjatat bahwa dalam perdjuangan 
kitaluntuk menumpas pendjadjahan kita menda- 
pat sokongan jang besar dari blok timur jang 
konsekwen anti pendjadjahan, termasuk Repu- 
blik Rakjat Rumania. 
| Dengan berhasilnja perdjuangan kita mele- 
njapkan kolonialisme kita memasuki babak ker- 
'dja Keras untuk mengedjar segala keterbelaka- 
ngan jang ditimbulkan oleh kolonialisme dengan 
mengadakan pembangunan besar2an disegala 
japangan. Untuk mentjapai ini kita memerlukan 
bantuan luar negeri, terutama bantuan dalam 
barang2 modal untuk industrialisasi. Kita per- 
tjaja bahwa soal jany amat penting ini akan 
mendjadi salah satu atjara pembitjaraan dian- 
tara pemimpin2 kita dengan Presiden Rumania. 

Semoga kundjungan Presiden Rumania men- 
datangkan hasil sebagai jang diharapkan untuk 
kebahakiaan kedua bangsa chususnja, perdamai- 
an dunia umumnja. t 

MAO TJE-TUNG MENERIMA NJ. HARTINI 

DJAKARTA, 30 September (PIA) 
KETUA PARTAI Komunis RRT Mao Tje- 

  

tung dan isterinja, Tjisng Tjing, hari Djum'at | &" 
sore menerima Njonja Hartini Soekarno. Mere-' 
ka mengadakan pertjakapan jjang ramah-tamah, 

1 menghidangkan programa njani 
an dan tarian pada achir perda 
muan itu, 

Njonja Hartinl Soekarno dan 
ke Pe rombongannja kembali 

imbang terima KM "Irian" 
(192000 ton) dari pemerintah: 
Uni Sovjet kepada pemerintah 
RI akan dilangsungkan pada ha- 
TI Rabu pagi tanggal 3 Oktober 

Menlu SEATO Berte- 
mu Di New York 

'ork, 29 Yeptembur, 

Menteri2 luar negeri negara 
anggota SEATO, jarg berada di 
New York untuk 

  
  

mel, | panas, 

Relations Departemen Kepolisi- 
an .CV” tersebut adalah Dea- 
ler dari .IRMC" (Indonesian 
Republic Motor Company dan 
PT. ..Perusahaan Motor Indone 
tia" (Fucha & Rena). 

Kedjahatan itu dilakukan: 
pengusaha tersebut dengan “tja 
ra tidak menempatkan Onderdil 
jang diperolehnja dari — djatah 
itu diruangan etalage tokonja,| ktan Purel 
tapi hunja dikeluarkan djika | alan 

Aa ea baja Ungsi maja ( Keputusan? Seminar 
Perhotelan Dan Dilakukan sedjak 1961 

Perbuatannja tersebut telahj Restoran 
berdjalan sedjak tahun 1061 
dan keuntungan jang Boat! DJAKARTA, 30 September 
leh diluar keuntungan jang di 
terima dari potongan 3095 dari 
harga satuan jang diberikan 
oleh IRMC dan P.T. Permosin 
(Fuchs & Rens) ada sebanjak 
ik Rp. 16 djuta, 

dan 

(PIA), —Semirar Peri aa 'horelan 

ber telah mengambil berbagai 
keputusan dalam bidang perho 

Pemeriksaan terdakwa telan dan restoran untuk kema 
saksi? telah selesai dilakukan | djuan kepariwisawan rsi Indone 
dengan tuduhan telah melaku- | Bia, 
kan pelanggaran terhadap Surat| Dalam itu telah dlj 
Keputusan Harga dari J.M. | tuskan mengdkung dengan 

Menteri gwal| Duh usaha pemerintah jan Perdagangan tertan| 

3 Djuni 1960 No, 876 jo. Per. Dewan Parwisut Indonesia 
NO aba T Jee Wangi | herapumankan an dng ema No. un jo. Uac jempurnakan 

Darurat No. 7 tahun” 1996 ten | Sa pamasan o Kepariwistian 
tang tindak pidana Ekonoul. 

Berhubung dengan kedjadian 

tersebut, muka untuk kesekian 
kalinja " Angkatan Kepolisian 
Negara mengharapkan kepada 

Ipphos 2 Windu 

Djakarta, 1 Oktober (Mdk) 
Indonesian Press Photo Ser- 

vice, IPPHOS, kemarin siang 
tclah melangsungkan satu resep 
si untuk memperingati ulang ta 
hunnja jang ke 16 bertempat di 
Press House, djalan Tamrin, 
Djakarta. IPPHOS adalah "Press 
Photo Service” jang didirikan, 
berkembang dan berdjoang aktif 
Poda saat berkobarnja revolusi 

    
   
lampau. Rudy J. Umbas seorang 
Gwektur dari IPPHOS telah me- 
gutjapkan sebuah pidato pan- 
Gjang jang Isinja memaparkan 
peranan IPPHOS dalam memu- 
puk dan mengikuti revolusi In 
icnesia tanpa pernah absen. Re 
supsl Jang sederhana Itu diachis 
Fi dengan santapan siang bers 
sama diruangan makan Press 
House jang tertutup dan sangat 

mutalib telah rnerent'e 

purnama ditengah laut 
Djati selama 24 djam d'x 
dalam rangka Bulan 
Indonesia, 

Dengan kapal jang beratnja 18 
tun sambil berdarma untuk ke 
manusiaan masjarakat Djakarta 

Tjatatan Frans Umbas 
Frans Umbas, salah seorang 

pendiri diantara tokoh2 IPPHOS 
jpeg hadir kemaren siang telah 
memberikan tjatatan singkat un | kira4 peda tanggal 13 Oktober 
tuk mengingatkan badirin pada | seiuma satu malam suntuk da 

Gjasa2 lama dari IPPHOS pada | pat menikmati musik dan ma 
permulaan revolusi. Kata Umbas, | kanan sambil menikmeti alam se 
1PPHOS tidak sadja bergerak da | intarnja, demikian “keterangan 

lam lapangan foto tetapi lebih | pihak Panitis Bulan Dana PMI 
luns dari itu seperti menjelun- | tjabeng Djakarta. 
Gupkan tjandu maupun uang,| Gelain Menteri-Pengiima Uds 
utk ikut menambah pembiajaan | ru Laksamana Muda Udara Omar 
pem. RI dizaman revolusi. | Dani telah merentjar pula 
Menurut Umbas gedung IPPHOS | untuk mengadakan rfalam ang 
pernah didjadikan tempat pe- | kasa" di Airport Kemajoran da- Tundingan mendirikan Pasukan | tan rangka Bulan Dana PMI 
Mobile Brigade (Sekarang Briga | Djuga. 
de Mobil) bahkan skets dari len 
tjena Mobrig dibuat di IPHMOS, 
Demikian Frans Umbas mengi- 
ngatkan hadirin kepada djasa2 
TFPHOS dimasa permulaan re- 
Volusi. 

Festival Golek Modern 
Atas usaha masjarakat diseki 

tar gedung PMI Kramat 47 pa 
Ga tanggal 11 sampai dan tgl 
14 Oktober akan diselenggara- 
  

  

ngadilan (,oontempt of court") 
karena merintangi mahasiswa 
Negro James Meredith untuk 

selamat kepada para pemimpin 
Aldjazair atas nama rakjat AS. 

n tasui      

  

   
    

     

ai
 

            
  

  

  

Pesiar Ke G6. Karakatau 
Atjara Tambahan Bulan Dana P.M.I. 

DJAKARTA, 1 Oktober (PIA) 
MENTERI Perhubungan Laur Ir Abdul- 

MIM:H: 

Permohonan? Kepada 
Pemerintah 

. Ipartemen Perhubungas Darat, 
Pos, Telekomnnikas' dag rariwi 
sata untuk diberikan kesempa 
tan membeli peralatan restoran 
Cari kwalitet baik denga 
Pemerintah. 

Selain daripada itu diberi ke 
isempatan untuk mendapatkan 
behan2 baku setjara “rontinu 
dan lantjar dengan harga Peme 
latah hingga hargat direstoran 
dapat diatur serjara lobih meng 
untungkan pihak 

Djuga diminta 
Tintah untuk dibest kesempater. 
mendapatkan eridit guna mem 
perbesar mosu sera menjempur 
Dukan baugunan2 tesioran upar 
memenuhi sjarat2 kepariwisa 
taan. 

    

  

nakan akan membawa 
masjarakat ibukota kearah menikmati malam 

dengan kapal Gunung 
ekitar gunung Krakatau 
Dana Palang Merah 

kan festival Golek modern jang 
akar dilkuti oleh empat orang 

dalang. 
impat dalang itu akan ber 

»nding dalam — menundjukkan 
kctjakapan mereka memainkan 
#olek2 dengan membawa tJerita 
etita jang berlainan'dan djum 
1n2nja akan mendapat hadiah? 
berupa piala2. 

Pada malam terschir dari 
festival tib keempat dalang itu 
akan bekerdja sama dan diga- 
bungkan dengan membawakan 
satu tjerita jang akan merupakan 

satu golek modern, demikian Pa 

nitia Bulan Dana PMI. 

Korek-Api Terketjil 
Didunia 

  
AS Akui Pemerintah | toxio, 30 september 24: 

Sub. dan aan Gub. Aldjazair BIA). ( 
Ii Dianti: PARIS, 30 September (DPA. | Sebuah korek-api baru, jan 

Ppi Diantjam PM. Amerika” Berikat hari | Ginjatakan mebagal jang” tarne hukum Denda Sabtu setjara resmi mengamui |tjiP didunia, telah diproduxsi 
brg Aap, Alajazair, | 0! perusahaan ala 

telah menundjuk Company " Tokio, demi New Orleana, 39-Sept. (APPIA) | Wiljam Porter menda mui | kaan oleh kanrur be 
Hanan Tae AS te) diplomatik sementara AS untuk | rita "' hari Minggu. 

lah memui bahwa letnan Kk: Ukuran korek -api itu 41 
Leena gn Ianaan - Hana Joun P,Keroedy dan Tm panti ya bin Lg 

ohnsor 2. Luar Negeri AB Dean | tebalnja 11 mm, beratuja 
telah bersalah meremehkan pa Rusk telah mengirimkan urjapao nja 43 gram. Korek-apl keji 

Itu akan didjual dengan harga 
2000 yen, 

  

  
        

     

      

  
   
      
     
  

  

  

Ab SELASA, 3 OKTOBER LAM" '" TEE NT BMA rd ore lo P4 

Sumbangan Dari Bioskop" 'Penampungan Be-ribuz 
Utk Monumen Nazional Terus Mengalir 

2 DJAKARTA, 2 Oktober (Merdeka) 
SUMBANGAN dari bioskop2 Ba Indone- 

sia untuk Monumen Nasional sampai sekarang 
masih terus mengalir. Menurut tjatatan Sckre- 
tariat Panitia Mcnumen Nasional sampai achir 
September 1962 jang lalu telah diterima sum- 
bangan? dari bioskop2 sbb : | 

Rp. 122138645 
.20 

419955,95 

  

1 
16. City Concern, Semarang 
17. Bioskop "Kudjang”, Tasicmalaje 
18. Majestic Thenter, Djakarta 

.
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19. Bioskop ,.Tapanull", Suvoiga Ng er 20. Garuda Tbester, Tanajuugbulai 9830130 21. Asa Theater, Stabat mo Tenang0 44 Empsess Thester, Makassar M 68455,18 23, Bioskop Mo 80226— 24 Bluskop Mo 2224820 25. Kioskop - 82.829,75 28. Bioskep Ho 8836270 27. Grruda Mo nsar— 28, Bioskop Ki 2, Ciy Ines To aga 30. Beateng Toe Mo Mar2u9 51. Bioskop "P: gengs 32. Merdeka Teater, Tangsrang 0 M331,70 33. Bioskop "Puspa Doa 34. Muda-Ria Thoater, 5 »0 A6is2es 35. Bioskop “Dieng”, Wonosubo k 13.356,50 
    

  

  

liah Fakultas Hukum 

Djakarta, 1 Oktober (PIAk— 

sungkan pada hari Senin pegi 

Kuliah umum telah dfberikan 
oleh Dekan Fakul 
Ilmu Pengetahuan Kemasjaraka 

  

petuah2 dari presiden Universi 
1#8 Indonesia, dan uralan ten- 

rakatan. 

Mr, Soejono Hadinnoto 

@PPHOS) 

Hitler Masik Hidup? 

Wvenos Aires, 1 Okt. (AFP-PIA) 
Sebuah harian di Argentina 

meugatakan dalam suatu intervi 
€w dengan seorang parawisata 

wan Djermun di Buenos Aires 
nari Senin bahwa Adolf Hitler 
sotsih hidup dan dewasa ini 

ngga! di 

  

trot telah mengatakan 

aje menafsirkan 

Argentina. 
Farawisatawan 'tu, jang me 

” Hitler, 

Nazi tsb telah mentjukur kumis 
Wa dan berdiam dalam sebuah 
rumah didekat tempat peritira 
belan pariwisatawan itu di Bar 

liioche, daerah pegunungan 
Andes, 1400 km sebelah barat 
kota Buenos Aires. 

Fariwisatawan Djerman itu 

#nugatakan, ia mengenal Hitler 

veribadi dan tidak dapat menga 
tmukan diri tokoh itu dengan 

orang lain, meskipun kumisnja 
wudah tidak tampak lagi 
dau rambutnja sudah mendjadi 
putih, 

Tn mengatakan bahwa Hitler 
Jang dipersangkakan Itu memiliki 
Neda suara kepemimpinan jang 
Yama, sorotan mata jang suju se 
bakaimana saiaja Mitier, dan 

mpergunakan waktu wa  “iarag 

Menurut kebanjakan tjatatan 
sedjarah Hitler telah membunuh 
dukaja sendiri dalum tempat ti 
Uurnje sendiri ketika — tentara 
Uni Sovjet merebut kota Berlin 
pada bulan Mei 1940, 

Djaxarta, 1 Okt. (Merdeka). 

npun para seniman 

tu basil kerdja masing2. 
Selangjutnja   atruktip, 
lamaran Hadji Djalal teman ajah jang baik itu 
untuk mengambil kau djadi isteri anaknja. De- 

2. ngan demikian persahabatan 
reka akan tambah kuat Glikat tali kekeluar- 

S »Kalau aku tidak suka bagaimana?" tanja 
Leni dengan berani, 

tanja Pak Lukman terlompat dari 
Guduknja," kau tidak suka itu bukan soal Ka- 
lau ku setudju kau harus 
rintahiku," 

Anggota Tempur 
Memerlukan Pemikiran Dan Kebidjakanaani 

DJAKARTA. 2 Oktober (Merdeka), 
BANGSA Indonesia sebenarnja kurang puas 

dengan hasil2 sebagaimana ditetapkan oleh PBB 
tentang penjerahan Irian Barat, tetapi sebagai 
warga PBB jang berpribadi, kita harus menaati 
dan menghormati segala keputusan PBB, asal 
tidak akan merugikan dan mengurangi claim 

1 | Fembukaan Tahun Ku- 

Pembukaan tahun kuliah 1062 
1982 Fakultas Hukum dan Ilmu 
Pengetahuan Kmasiaruhaian be 
rupa kullah umum telah dilang | 

dengan bertempat di Adla Uni 
versitas Indonesia dengan men 
dapat perhatian besar dari kala 

  

tan Prof. Mr. Soejono Hadinoto, 
ieng disusul dengan pemberian 

tang aneka masaiah Fakultas 
Oleh sekretaris Fakultas Hukum 
Sup Ilmu Pengetahuan Kemuaja 

Dalam kuliah umumnja Prof. 
telan 

menguraikan betapa pentingnja 
kepribadian bagi bara pengum. 
ban hukum, dimana dalam sa- 
lah satu bagian kullabnja itu 

bahwa 
Gjaman dimana ahli hukum ha- 

Iwmpati, Kuliah umum itu diachi 
Fi dengan penegasan bahwa dje 
Inb pajah adalah ajarat mutlak 

menjatakan 
sekarang Ini balk kritik pers ma 

barus masih saling membantu 
untuk saling meningkatkan mu 

Usmar lamail 

nya seniman harus dapat pu 
la menerima kritik2 jang kon 

  

Demikian Ass. 5 Pangad Drig 

didalam 
menghadapi situasi peralihan di 

Irian Barat, karena kita sudah 

dapi siasat dan akal litjik Be 
landa, 
#Kita bertekad, kata Brigdjen 

S. Sokowati, bahwa kita setja 

nja perhatian kita, kita @iihkan 
i dari operasi tempur | ketugas 
pembangunan dan kita nurus 
memilik! konsep kearah ini jg 
sudah harus dipersiapkan kata 
Brigajen Sokowati, jang menam 

Tiga Tahun Museum 
A.D. Diperingati 
fogjakarta, 1 Oktober (PIA). 
Dengan dihadiri ai. 

Lengdem VII brig. djen. Si 
oi, dan para unduryan lainnja 

  

    

   

  

   

  

R terletak 
1 dkompieks Museum Perdisang- 

an Jogjakarta. 
Major Sukarno, snlaku kepala 

Museum Angkatan Darat pada 
kesempatan itu, telah memberi- 
kan uraian mengeral riwajat 

Pangdam - VII brid. djen, Sar- 

bini dalam sambutan singkatnja 

mengemukakan pentingnja mu- 
ssum Angkatan Darat itu untuk 

Denenamkan benih2 patriotisme 

Kepada genet jad. serta meng 

hargakan supaja petugas2 dalam 
Museum Angkatan Darat ini be 
kerdja keras untuk kemedjuan 

museum. 
Sembutan2 lainnja diberikan 

Oleh sekertaris pemerintah daa- 
rah istimewa Jogjskarta, Laba- 
Ningrat, atas nama pemerintah 

daerah jang menjatakan kegem- 
biraennja bahwa Museum terse. 
but berada di Joglakarta, jang 
berguna bagi masjarakat sotem- 
Dat serta masjarakat Indonesia 
cm 

   

   

Pada kesempatan Itu telah di 
berikan tanda penghargaan ke- 
peda mereka jang- telah turut 

(memberikan sumbangan jang be 

rupa benda berharga kepada Mu 
seum Angkatan Darat a.l. dari 
Ibu Sudirman.   

Pada dasarnja kritik seni-ke 

  lih bahwa karya seni itu akun 

kita dengan me- 

jan from the bulled to the) turut sertaka: 
ballet "sebagai jang diutjapkan | produksi seba, 
oleh Presiden IL di tum didalam 

Nasional serta “Trikomando Rakjat. | 

bahkan bahwa sudah sewadjar 
nja kita dihadapkan kepada ma 
salah nasional jaitu bagaimana 

beribu2 anggota 
tempur jang memerlukan pemi 
kiran dan kebidjaksanaan. 

Brigdjen Sokowati mengata 
kan bahwa sudah pada tempat 
nja sekarang ini untuk menga 
linkan tugas dari tugas tempur 
ketugas pembangunan, bagi te 
Daga2 tempur jang semulanja 
Giperuntukkan tugas — Operatif 
Gi Irian Barat, dan hal lai di 
lakukan dalam rangka APRI di 

      

    
tentang Peribang 
Berentjana, 

Achurnja dikatakan bahwa da 
lam rangka pengalihan tugas 
tsb hendaknja perlu dilngat uau 
senurusnja mendapat pemikiran 

        

     
mendjamin Ikatan ks 
liter dan per 
ja didahului 

  

pai hasuZ jang elficient. 
    

  

Museum | 

Kritik Pers & Seniman 
Saline Membantu 

  

dari pembesar2 militer di | Kembali Dar: Medan 
di Jogjakarta, malam Djunat ji. | Bagi 
te'ab dilangsungkan peringi 

| 2euap tiga tahun Museum Ang Dj 1 Okt, (PIA). 
Na: tersebut 1 Jon Ki 1 jang telan 

    

menjelesaikan tugaanja digaris 
Cepan, hari Senin dengan menum 
peng kapal laut, telah tiba kem 
oali di Djakarta. / 

| Jon Karya Djaja 1. jang ber- 
ada dibawah pimpinan Kagten 
OZI Sugiarto, telah bertugas di- 
garis depan selama beberapa 

  

Museum Angkatan Darat jang | bulan dalam rangka Tri Koman- 
tutrupakan bagian dari Sedjarah | Sc Rakjat. 
Angkatan Darat. Kedatangan Kes     

  

   

  

6: 

  

2 
Stat Peperda Djaja, Letnan 
lonel CHK Sutikno Lukitodis 

to, « 
Untux menjambut kedatangan 

kembali Jon Karya Djaja 1 itu, 
pada “tanggal 4 Oktober hart 
Kemis akan diadakan suatu upa- 

(jara militer dilapangan Banteng, 
Diandjurkan kepada masjarakat 
Ibukota untuk menjambut bera 
imai-ramai kedatangan — pahla- 

wan2 Ibukota jang pulang dari 
medan bakti itu. ' 

Pada upatjara tanggal 4 Ok- 
tober, Komandan Jon Kaptex 
Biglarto akan memberika 
rannja sekitar tugas2 
dilaksanakan oleh anggautad 
pn itu, 3 

Pada keseripatan itu Menteri 
sosial Nj. Ru s 

menjerahkan 
dun Menteri/Pangilma A 
Darat Major Djenderal A. Jand 
akun menjerahkan pula sebuah 

pingam, , 

Harus Ada 

  

   

   

sukar memperoleh 
Diadi meman| 
pwngmbangi 

kemadjuan. 

  

    

  

     Wharang pada 
nal kita masih tumbuh 
Jan berkembang sesual dgn har 
ka' dan kepribadian bangsa, de 
nuiklan pandangan Usmar Isma 
u 

Atas pertanjaan bagaimana ke 
Maan kritik pers pada dewasa 
imi, Usmar menjatakan 
Gisapa-tini masih 

bahwa 

    

'ektip hanjalah akan dapat mem 
berikan kepuasan pada sikritikus 

sendiri, 
Sebagai seorang seniman, Us 

mar selandjutnja menjatakan bah 
wa akan berterima kasih sekuli 
djika "di Indonesia ini tumbuh 
Corps kritisi kegonlan jang bulk 
mutunja, 

  

  
mengambil surat itu dan tjopat2 memasukkan- 
nja kedalam badjunja, 

Anak ketjil Itu segera berlari setelah mem 
berikan surat itu, Mungkin ia tahu, bahwa 
wberbahaja" untuk tegak lama2 didekat pagar 

kawat berduri itu. 
Lukman tandas. Ia kemudian melangkah masuk 

turut segala pe- 

langsung masuk kekamarnja. Menguntji pintu 
kamay itu dari dalam. Dibukannja sampul su 
rat jang baru dilerimanja tadi, Alangkah gems 
bira dan berdebaran djaniungnja, ketika dis 

surat itu Gari Darwin, Isinja pendek 

ee ea 
Murville tidak badir, maka duta bangingan pada Lani tidak menyahut. Ia merasa tidak aoa 

Ae ana fitri marga |asar Peran votic A8 Hotvo ma Dj “mg Wesanja membantah pendapat jabala Hi 8” 
hadir, (Aiphand janng menghadiri per Rose Barnett karena smaremeh Itu Gia hanja menekurkan kepala sadja, pantas bulan ,/Kartinl “ 

Tiongkok |djsmuan makan siang itu, Besdilan”, tangannja mempermainkan tepi alas mmedja, Gakadjap Pak Lukman menelili paras puteri laki? jang Salam dariku: 

- 2 Eng re sama sekali, anakaja 1" tegas DARWIN, 

” la, dan | Knampal banja perorang en tenakaraa Bata orang iain,)o Lama2 Leni tertjanung habis membatja Fix 
“HARTA KARUN'"' BAWA BENIJANA | Ke mangan, enakha ha Minah mena Tempuh Dana modern Iketusannja terlalu angkuh un ajah ter- mag Dn Pa Sabah, Sena naa 

30 September @IAL pa pai pa bi, eka Se an Sa Ona Sa Pan Bangga han Karun berde- Angin Ve: “Katah pan bekuan rumah dangan Gebats 
bernama Djamasri, 30 tahun pada pertengahan na te Lukman lagi berspi-api. dan berbahagit bulan lagi”) Aehirnja diputuskannja untuk | menjumpai 
#Miak menemukan 65 buah nang dinar Sana ena (Xin Lani mart tidak pantas benda gt dak pora ver angan Ling! Aha peenirnla lapun jang akar dislaminja. la 

Denpemalkan sadja Mami telah membuat persiapan. ingin membitjarakan persoalannja dangan Das 
Sa Koma ta aa gn Mad Dj bb Kau tidak Bomb membantah kalu ksu Me- muda itu. Meminia bantuan pikirannja, kd 

katakan $ Jang tenteram danpkude- “Lutman kemudian melangkah O"- aa 10 Do Haa 

4 adalah @moranda, Difiat “berdagang, Dengan alasan mengundjungi 
Belang ah temannja, Lani meminta izin pada 

pet untuk keluar. Ibunja tidak keberatan, apel 
da “Lea aa : 

oleh       
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SEE RA TE 

  

djuaraan 'Tjatur Dunia 
VARNA, '1!/Oktober (AP-PIA) 

UN! Sovjet,'Rumaria, Amerika Serikat, Cuba 
dan Norwegia masing? berhasil mengumpulkan 
bbidji terbanjak dalam tu 
tur dunia jang sedang 

rnamen Olympiade tja- 
berlangsung di Varna 

(Bulgaria), demikian menurut BTA. 
! Setelah semua finalist menje 
lesaikan pertandingan2 jang di 
undurkan dim ronde keiga jg 
dilangsungkan Minggu pagi, ma 
ka dalam pool ,A” tiga negara 
untuk sementara bersama2 men 
duduk! tempat teratas dengan 

lam 
djumlah bidji 8 serta Norwegia 
dalam pool ,C" dengan bidji & 

ronde ketiga 
Hasil2 dalam Olympiade Tja 

tur ke-15 hari Minggu tersebut 
adalah 
Pool ,A" 

Argentina vs. Hongaria 2.5 
1.5, Djerman Timur bs. Uni Sov 
jet 1525: Tjekoslowakia vs. 
RPA 15-25: Austria vs. Djer- 

  

finahst2 adalah: 
Pool ,A": 

Uni Sovjet, Rumania dan AS 
15 angka, Jugosiavia dan Djer 

  

Pesukan 
(Sambungan Dari Hal 1) 

Diantjam Dengan Hu. 
kuman Denda 

bandingan AS 
bahwa 

ita Pengadilan jas 

pengadilan — (,contempt 
court") karena "merintangi ma- 
hasiswa Negro Meredith untuk 

Unlversitas Missis- 

dilan, 
Pengadilan bandingan meme 

rintahkan Johnsson untuk mem 
denda 5.000 dolar setiap hari, 

maksud untuk menaati 
tan pengadilan untuk tidak 
tjumpur tangan terhadap ma 
suknja Meredith — diunversitas 

  

u 
“0 peradilan" bandingan pada 

hari Djum'at telah . mendjatuh- 
kan hukuman atas gubernur 

# 4 :l 

1 Bi A 

| : E F ta | | 

BhE
b 

kta Ui Ki 
: 1 T
i
 it | ! : 4 1 H ? | / 1 

1 ' 1 | 
man Barat 6,5, Bulgaria dan 
Argentina 6, Djerman Timur, 
Tjekoslowakia dan Belanda 5.5, 
Hongaria 5 dan Austria 3. 
Pool »B” 3: 

Cuba 8 angka, Polandia dan 
Spanjol 7.5, Swiss 7, Finlandia 
6.5, Inggeris dan Israel 6, Swe 
dia, Belgia dan Denmark 5, Is 

  

landia 45 dan Mongolia 3, 
Pool VC” 

Norwegia 9, Albania 8, Puer 
to Rico 7.5, Bulgaria, Junani    
dan Iran 7, Uruguay 6.5 Tuni 
sia 6. Irlandia dan Luxemburg 
8.5, Perantjis dan India 5, Turki 
4, dan Cyprus 1. 

"Hotspur" - Notting- 

ham Forest 9 — 2 
Jimmy Greaves, bekas bin- 

tang kesebelasan Milan, telah 
mentjetak 4 buah'gol hari Sabtu 

Islan | gan menolong memenangkan 
kesebelasannja Tot:enham Hots- 
pur dengan angka 9—2 atas 
Nottingham Forest. Sedemikiar 
djauh score tersebut merupa- 
kan jang tertinggi jang pernah 
@itjiptakan dalam "seizun kom: 
petisi sepakbola Inggeris. 

Penonton sebanjak 40000 
sementara . dari Jorang di Stadion White Hart, 

London menjaksiken tjars per 
mainan Tottenham jang telah 

(menjebabkan berhasilnja kesebe- 

lisan Ini madju kebabak semi- 

Cup Eropa seirun jang la- 
Io, Setelah Nottingham berha- 
sil leading dule 1—0, Creaves 
membalas menjerang untuk me- 
njamakan kedudukan. Dalam me 
nit ke-15, kiri luar Terry Med. 
win mentjetak dua gol lagi dan 

Hotspur berada da'am perdjala 

rannja menudju kemenangan. 
Tattengham Hotspur deading 

C—1 ketika pluit tanda menga 
90 dibunjikan. Baru 6 mepit per 
tandingan berlangsung dibabak 
kedua, Tottengham Hospur me- 
nambah lagi kemenungannja de 
ngan dua gol dan kini leading 
@—1. Setelah tjukup lama tak 
terdjadi pentjetakan gol, pada 
lima menit sebelum pertanding 
gan berachir Tottengham Hots 
pur menambah lagi kemenangan 

naja dengan sebuah gol. 

  

Wolverhampton 
Leading 
Kesebelasan Wolverhampton 

Wanderers dalam kompetisi se 
Ia Inggeris kini Icading 

erna daftar kedjuaraan kelas 
utama setelah kesebelasan Liver 

angka 3—2 huri 

Wolverhampton Wariderers da 
lam daftar kedjunraan sampai 
adesainja pertandingan2 hari 
Sebtu telah mengumpulkan bi- 
dh kemenangan terbanjak 19 x 
dari 11 pertandi: . Kesebela- 
san Everton kemudian menjusul 
dengan bidji kemenangan 17 dan 
diikuti oleh Tottenham Hots- 
pa dengan bidji kemenangan 

1 
8 Hari Belum Sada 

Petindju kelas berat Argenti 

na, Alejandro Lavorante sudah 
8 hari pada hari Sabtu terus 
tak sadarkan diri disebabkan 

      

jakarta 1 Oktober (PIAC   | ! 

La mendjawab. 

@lamat : Djalan Metawal IX 
bajoran Baru atau 
Sisipavore: 
     No, 28 Blok M3, 

37 Teluk Ayer 

, nalist Berlomba-lomba Dalam Ke- 
“ 
Pukulan knock-out: jang dialami 
nja dari lawannja Johnny Rig 
gins (AS). 

Para dokter dari rumah sa 
kit Los Angeles jang merawat 
Lavorante dalam pada itu me 
nerangkan bahwa Lavo: 
dang dalam istirahat jai 
njenangkan. 

Seperti diketahut . Alejandro 
Lavorante telah dipukul k.o, 
oleh Johnny Riggins dalam per 
tandingan non-titip kelas berat 
pada tgl 21 September jl. 

Muangthai Draw Di 
Korea Selatan 
Kesebelasan Muangthai djua 

ra turnol sepakbola junior se- 
Asia Rachman Cup bari Sabtu 
telah bermain draw 0—0 rcti 
ka berhadapan dengan kesebe- 
lasan Sekolah Menengah Atas 
Korea Selatan di Pusan. 

Menurut rentjana kesebela 
san Muangthai masih akan me 
langtungkan beberapa pertandi 
ngan persahabatan 'lagi selama 
kudjungan di Korea Selatan. 
Pertandingan2 ini akan diadakan 

di Seoul. 

  

    

  

Owe Johnsson Me- 
ninggal Dunia 
Owe Johnsson, sprinter Swe 

dia berusia 21 tahun telah me 

ninggal 

  

1 mengatakan, 
tampaknja sedang mengendaral 
mobil jang bertubrukan deng 
an mobil lainnji Salah seo- 

rang dari penumpang jang ber 
uda dimobil lainnja itu djuga 
telah tewas akibat tubrukan. 
Owe Johnsson telah dipar 

dang sebagai salah satu 
ri djarak pendek terbesar Swe 
dia. Dalam kedjuaraan atletik 

se-Eropa di Beograd baru2 ini, 
Owe  Johnsson telah berha 
sil keluar sebagai djuara perta 

ma dalam perlombaan lari 200 
meter putri dengan tjatstan 
waktunja 20,7 detik. 

India Tetap Ingin RRT 
Djadi Anggota PBB. 
Washington, 30 Sep. (AP/PIA). 
Menteri keuangan India Mo- 

rarji Desai mengatakan hari 
Minggu bahwa krisis antara In 
dia dan RRT mengenai masalab 
perbatasan sekarang ini tidak 
merubah pendirian India bahwa 
RRT hendaknja diterima men 

ijudi anggota PBB. 

  

           
      

  

         

   "Kelaginan pemerintah kami 
paja RRT diterima djudi ang: 

tota PBB tidak mempunjal hu 
bungan di tindak tanduk 
negara itu", ata Des 
dalam suatu 

   

  

   
| 
| 

  

kian 

  

Wawantjara jang 
direkam untuk televisi, 

Pernjataan2 itu. dikeluarkan 

  

oleh menteri Desai sebagai dja 
Iwaban atas pertanjaan Jang di- 
adjukan oleh senator partai Re 
publik Kenneth Keating dar 
New York, 

Desi 
bahwa "bai 
merintah di Tiongkok harus di- 
akul guna kepentingan PBB sen 
diri", Adalah dengan dasar 
perti Ini maka pemerintah India 
menganggap KRT perlu diterima 
di PBB, Politik India Ini tidak 
berubah meskipun RRT mendja- 
lankan agresi. 

Menurut Desal — pemerintah 
RRT adalah satuZnja pemerintah 
Jang dapat mewakill Tiongkok 
dalam suatu badan seperti Pi 
dan bukannja Taiwan, 
Taiwan tidak dapat 
Tiongkok, 

  

          

  
  

Seruan Menteri Agama 
Pada Hari 1 Oktober 

rialisme dan kolonialisme dim. 
Menteri agama K.II. Saifuddin | segala bentuknja serta melipat 

Zolri berkenaan dengan tibanja 
tanggal 1 Oktober, saat berachir 
ju riwajat kolonis'isme Belan 

Bandakan amal dan perbuatan 
Untuk mewudjudkan buah kemer 
Gekaan jaitu Maajarakat Adil 
dan Makmur dengar semangai 
patriotisme jang borkobar2 ka 
tea tanggung-djawab kita kepa 
Ga Allah SWT, kepada negara 
Gan kepada Masjarakat. 

Djikalau tugas? dl atas ini da 
pel dipenuhi maka kita —telah 
memenuhi tugas-tugas besar dan 
mulia menurut penilaian dar dju 
&a penilaian Agama, demikian dl 
tumbahkan menteri, 

'Achirnja Memiteri Agama ma 
njerukan agar kita 

Djakarta Kota, 

Akan diberangkatkan dar te. Priok 

Pembukuan muatan Odda 

1. Agra PT, Pelajaran »DIAN BARAT) 
IL. Penaildg — Priok 

Tato ngo dosa, 
2 PI, Expedisi .,SERIMPT" 

  

            

  

P.T. Pelajaran "IRIAN BARAT," 

" Djl Kmp. Bandan 7A, Telp, 44351 

Hari PTT Ke i7Di 
Semarang 

SEMARANG, 8 September 
PIA), 
Hari P/T.T, ke 17 oleh warga 

P.T.T. di Semarang 

  

dalam 
Singa kantor dalam lingkungan 
BTT, 

Pada hari tsb. telah dibitjara- 
kan pula sambutan kepala Dja 
watan Pos, Tilpon dan Tilgrap 
Pusat Djakarta, 
Umuk meriahkan hari itu, di 

kalangan pegawainja dilangsung 

aga al, pertandingan2 tjatur, 
bridge, bulurangkis dan ping 
pong, sedangkan sbg. penutup 
Hari P.T.T, itu, pada hari Sab 
tu malam dilangsungkan ma. 
lam gembira, 
mena 
Kolonialisme —— — 

  

Presiden Dej jang tiba deng 
an pesawat udara Illyushin-18 
dibawah tangga2 pesawat disam 
but oleh presiden Soekarno sen 
Giri jang kemudian memperke- 
nalkan tamunja itu kepada pa 
ra anggauta kabinetnja jang 
berkumpul dibawah pesawat. 

Sambil diperdengarkan 

   

ne 
gara Indonesia serta anggauta2 
korps diplomatik serta pula ke 
pada para anggota perutusan” 
Kongres Nasional Papua” jang 
pada dewasa ini berada ditbu 
kota. 

     

  

Dengan didampingi oleh pre 
siden. Soekarno jang mengena- 
kan pakaian seragam abu2 pre 
siSen Dej dengan diiringi lagu 
mars jang bersemangat mema 
riksa barisan kehormatan jang 
terdiri dari satuan2 keempat 
angkatan bersendjata. 

Ketika hendak naik kemobil 
untuk menudju ke Istana Mer 
deka, kedua kepala negara. di 
kalungi bunga oleh dua orang 
putera dalam pakaian dserah 
dan pada kesempatan itu presi 
Gen Dej diperkenalkan dengan 
arti Bhineka Tunggal Ika jang 
diwudjudkan dalam barisan pe 
njambutan terdiri dari putera2 
dan putera2 dalam pakaian 
Gaerah. 

Sepandjang djulan ” menudju 
ke Istana Merdeka rakjut ibuko 
ta berdjedjai2 untuk memberi 
kan sambutannja jang hangat 
kepada tamu agung beserta 
rombongannja dan — djedjalan 
orang itu berobuh mendjadi nek 
#plosi sambutan" manusim Keti 
ka iringan? 1obil — mesdekati 
Istana Merdel 

Dalam rombongan presiden 
Rumania fang terdiri duri ku 
rang lebih 80 orang itu ikut 
serta pula perdana menteri ne 
wara tab, Ion Gheorgbe Maurer 
dan menteri luar negerinja Gor 
neliu Manescu, 

Riwajat kolonialisme 
Belanda tamat hari ini 

Presiden Soekarno dalum ka 
tu sambutannja  dipelabuhan 
udara Kemajoran mengatakan 
buhwa hari ini bukanlah merupa 
kan hari bahagia bagi bangsa 
Indonesia karena menerima se 
Orang sahabat sebagai tamunja, 
tetapi djuga karena pada mari 
ini seluruh Indonesia bebas da 
ri tjengkeraman kolonialisme 
Belanda. Pada hari ini, kata ke 
pala negara, bendera Belanda 
telah diturunkan dibumi Irian 

  

demikian ditambahkan, saja hen 
dak menjatakan terima kasih 
saja jang sehangat?nja kepada 
rakjat dan pemerintah Ruma- 
nia. 

Kundjungan presiden Ruma- 

Menentang Pangka- 
lan Peluru Kendali 

"Tokyo, 30 Sep. (AFP/PIA).   
  

: Hukuman 

| 4 

"T LIMA orang 
jang lama dan 

  

Mati 

  

Di 
Yaman 'Djalan Terus 

Koe 1/Oktober (AP-PIA) 
anggota keluarga imam 

pendukung2nja telah didjatuhi 
hukuman mati demikian diberitakan oleh radio 
Bania. 

ANNNMNNNMEMMEMN LAMA 

(Sambungan Dari Hal 1) 

  

nia ke Indonesia bukanlah ha- 
nja karena beliau adalah meru 
pakan seorang sahabat dan se 
Orang kawan seperdjuangan ki 
ta tetapi saja berkejakinan pu 
la bahwa kundjungannja ke In 
Gonesia itu akan mempererat la 

gi hubungan persahabatan uo- 
tara Indonesia dengan - Ruma- 
nia. 

Selama berada di Indonesia 
demikian negara lebih 

bekerdja dan berdjuang matiZ 
an untuk tjita2 membangun su 

atu masjarakat sosialis, suatu 
masjarakat jang adil dan mak 
mur dan untuk perdamaian jg 

abadi diantara umat manusia. 
Demikian presiden Soekarno 

jang pada achir pidatonja itu 
sekali lagi menjatakan terima 
kasihnja pada pemerintah dan 
rakjat Rumania untuk bantuan 
jang diberikan kepada Indone 

Ssia dalam perdjuangannja men 
tjapai tjita2. 

Gembira dengan tertjapal 
nja pembebasan IB 

Presiden Dej dalam memba- 
las sambutan rekannja presiden 
Soekarno itu mengatakan atas 

| 
| 

  

  

silnja perjuangan bangsa Indo 
nesia membebaskan Irium Ba 
rat dari tjengkeraman kolonia 

lisme. 
Saja membawa serta pula, ka 

ta presiden itu, suatu pesan 
persahabatan dari rakjat Ruma 
nia pada rakjat Indonesia " dan 
dalm hubungan ini ditambah 

kan, bahwa pemerintah dan 
rakjatnja senantiasa akan mem 
bantu bangsa Imdonesin dalara 
usaha2 mentjapat — masjarakat 
jang adil dan makmur serta da 
lam pengedjaran tjita2 mentj 

pal sperdamaian didunia dianta 
ra negura2:fang berbeda. sistim 
politik dan “sosialnja, “ 

Kundjungan saja ke Indone 
sia ini, demikian “ diladjutkan, 
akan merupakan suatu kesem- 
patan baru untuk lebih mem 
pererat lagi hubungan persaha 
batan antara Indonesia dengan 
Rumania. 

Dan dalam hubungas ini oleh 
presiden Dej dinjatakan kejaki 

      

     

    

    
   

  

   
   

  

   
     

    
   

    

    

untuk men 
dalam mi 

  

    

“Ingan baik oleh kepala2 

AMERIKA SERIKAT DAN UNI SOVJET » " 
NEW, YORK, 30 September (DPA-PIA) 

KALANGAN2 politik jang mengetahui di 
New. York mengharapkan menlu AS Dean Rusk 
bertemu lagi dengan menlu US 'Andrei Gromyko 

gadakan pembitjaraan politik lainnja 

yaghi dan Antit ahoik disrik 

menteri pendidikan dan pen 
diabat menteri luar negeri sebo 
Yan kentara mengebah bekungana, 

memberontak 
Gjatuh dilstatu Sao hari Rabu 
"jan Kamis, 

Dapat Dukungan Dari 
Sovjet 
Radio Sania jang mengabar- 

kan situasi terachir di Jaman 
sel mengumumkan sua 
tu pesan dari Moskow jang 
memberikan dukungan penuh ke 
pada republik baru di Yaman 
serta menawarkan bantuan eko 

kita) nomi, kebudajaan, politik dan 
militer. 

Uni Sovjet jang mempunjai 
proram bantuan luas kepada pe 
merintah Yaman jang lama, me 
Tupakan negara periama jang 
mengakui republik baru itu, tne 
njatakan menurut radio Sania 
“Setiap agresi dari iuar terha- 
Gap Republik Arab Yaraan akan 
dianggap agresi terhadap Uni 
Sovjet. 

  

Hassan Di Jaman 
Legasi Jaman di Ammas, 

jang menentang repubi'k rcvolu 

sioner di Jamun, telah mengu- 
mumkan di Amman hari Minggu 

malam, bahwa pangeray Seil el 

Islam Hassan telah "tiba di Ja 
man", dan telah disambut de- 

suku, 

   

    

penduduk dan tentara, 
"Mereka megakui sebagai 

iman dan radja Jaman jang 
sungguh2”, demiklaa komunike 
legasi itu mengatakan, tetapi ko 
munike itu tidak menjebut sur 
ber berita itu, 

AKAN SEGERA GULING 
Komunike legasi ita djugu me 

Ogatakan: "Kaum pembetontai: 
tidak mempunjai hubungan Ge- 
ngan penduduk Jaman dan akan 
segera tertumpas sama sekali", 

Pangeran Hassan djuga salah 
seorang paman Imam el Hadr 
jang dibunuh ketika revolusi ka 
rena pemborman istaranja pada 
minggu-jang Jalu, telah tiba di 
Djedah, Arab Saudi, pada hari 
minggu pagi. 

Dua orang pemimpin kebinet 
revolusiorier telah bertoiuk dari 
Kairo pada hari Sabtu malum 
dengan pesawat udara menudiu 
Sanua, salah satu dari dua ibu 

Jaman untuk “mendjabat 
tan2nja masing2, 

            

      

    

mannja, bahwa kundjungannja | Mereka itu adalah menteri pe 
akar merupakan sumbangan jg Itekonomian Wan tambang mine 
berharga bagi persahabatan jg | ral Mohammed Zuberry dan men 
telah . diletakan antara kedua (teri pendidikan Abdel Rahman 

bang Beindani. 

, # : 
PERTEMUAN ' LAGI ' ANTARA MENLU 

   

    

   cith karena itu tidak perlu Ia 
gi untuk menegaskannja kembs 

Gengan |ji demikian ia | menambahkan 
tetapi ia tidak akan terkedjut bi 
Ya achir tahun ini terdjadi ke 

in lagi mengenal masalah 
Beriin itu. 

Brandt menjambut dengan bi 
ik statement jang — dinjatakan 

pertahankan 
Gjata2 nuklir djuga. 

38 Peringatan itu tentunja mejakin 
kan PM Nikita Khrushchov bah 

ra AS dan negara2 Darat tidak 
Gupat begitu sadja Gisikut kelu 
ar dari Berlin, demikian Brandi 

lebih lanjut menerangkan. 
Oleh karena itu statement 

NacNamara itu tepat bekali ta 

  

2 

  

          Lang LA 

| Geriljawan' 

Oleh Belanda Daiam 

Belanda di Irian Barat. 

Dalam ramah-tamah dengan 
para tamu penjambut ke 11 

Jaa |orang anggota Jon 530R itu 
mengutarakan suka-dukanja sela 
ma berdjoang membebaskan Iri 
an Barat dari tjengkeraman im 
perialisme Belanda sampai pada 
saat mereka dikumpulkan dalam 

suatu kamp tawanan Belanda 
di Irian Barat. 

Pelda Suhud atas pertanjaan 
pers menerangkan, bahwa ia 
bersama kawannja meninggalkan 
lapangan Amahe dipulau Seram 
Fada tgl. 23 Djuni jl, diangkut 
Gengan pesawat "Hercules" 
dan diterdjunkan disekitar Me 
rcuke dibawah sinar bulan pur 
rama sekira djam 03.00. Kare 
na tjepatnja “Hercules” maka 

Murai kini 
(Sambungan Dari Hal i) 

  ay 
  

  

.Saja jakin bahwa semangat 
saling mengerti dan kesernulan 
jang telah ditundjukkan selama 
waktu sedang diadakannja pe 
rundingan akan berlangsug te 
rus dan berpengaruh dan bah 

h ini akan mentjapai 

      

   
     

  

   

kemadjuan jang pesat dalam 
tahun2 jang datang ini”, demi 
kian pesan U Than 

Ro1z-Ber mengatakan bah 
wa persetud Belanda-Indo 
nesia ttg 15 Agustus 1982 te 
lah mengachiri suatu persengke 
taan jang pahit antara kedua 
negara berkenaan dengan IB, 

»Masa pe han ekseku 
tIf sementara PBB mulai pada 
hari iniz hal ini adalah suatu 
kedjadian jang unik, karena 
adalah ur 
dalam sedjarah sebuah organi. 
sasi internasional telah diberi 
kepertjajaan untuk” menjeleng 
garakan pemerintahan - lang 
sung atas sugtu wilaja 
Rol h 

    

     
langjut 

kses pe 
ini akan ter 

  

  

  

kepada kerdjusama jan 
kan oleh rakjat Ir 
pombesar2 Belanda dan Indone 
sia, 

Rolz-Bennere 
njesalannja 
sar pembesar2 Belanda teluh 
meninggalkan wilajah Irian Ba 
rat atau memutuskan untuk 4 
dak terus tetap beruda dipos2 
mereka diwilajah Ini, 

Ditambahkannja: ,.PBB telah 
menerima dan menghargal sepe 
nuhnja tawaran jang diberikan 
oleh pemerintah Indoesia utk, 
menjediakan personil bagi penje 
lenggaraan berbagai dinas ad 
ministratif, Rombongan  perta 
ma pendjabat2 Indonesia sudah 
tiba dan lainnja akan datang 
sebagaimana “ dibutuhkan", 

Kata penguasa sementara 
PBB di Irian itu lebih” dan 

Kami akan berusaha sed 

pn kami 
harapkan | akan meng da 
kita dari perselisihan? apapun 
dari permusuhan seperti dimasa 
jang lampau", 

Pada waktu jang lajak, wk. 
PBB ,,bersama dengan “staf jg 
diperlukan akan memberi nuse 
hat, membantu, dan turut ser 
ta dalam persiapan2 kearah-ci 
ambilnja tindakan — penentuan 
nasib sendiri oleh rakjat wila 
jah ini", demikian Roiz-Ben- 
nett, 

      

   

Dilapangan umum di Kotaba 
ru tidak dilangsungkan upatja 
ra penaikan bendera, melainkan 
bendera2 PBB dan Belanda te 
lah dinaikkan dalam suatu upa 
tjara singkat ditempat kedia 
Iman penguasa sementara PBB, 
jang adalah bekas tempat kedi 
aman resmi bekas gubernur Be   -u 

Seperti Binatang 

MALANG, 30, September (PIA) —| 
DENGAN mendapat'sambutan hangat dari 

rakjat, diiringi Korps Musik $ Angkat 
sepandjang djalan Kajutanan — Kah 
Aloon2 Bunder,thari' Kamis!sore telah'diterima 
oleh Wakil Pangdam VIII /Brawidjaja, Kolonel 
Sutjipto, Residen'Malang(: ' 
setempat '11 orang/anggota Jon!530-R/Brawidja- 
ja jang telah dibebaskan'dari Tawanari 

pertama kalinja |(arp.p3 

8 |sional Kitanga. 

SIaatum tahun 190 

RI. Piperlakukan 

Kamp Tawanari « «| 

| Darat 

(Tjatur 'Tunggal 

Pelda Suhud $ dan 4 kawan2nja 
Gjatuh didaerah rawa2, sungai |, 
dan hutan belukar, Sesampai di 
tempat penerdjunan geriljawan2 
pajung itu tidak - dapat segera 
berkumpul dengan kawan2 nja 
karena sulitnja keadaan alam 
Gisana. Dari djarak 10 moter 
kata Pelda Suhud ' seterusnja, 
seseorang tidak dapat melihat 
temannja, karena tertutup oleh 
pohon2an hutan. 

Geriljawan2 pajung kita seti 
@p hari selalu tem 
bak-menembak (vuurcontact) de 
ngan tentara Belanda jang di 
@jumpalnja dan dalam tembak 
menembak ity kita selalu dapat 

Barat 'geriljawan2 pajung kita Gapat berhubungan dengan Ko 
mando Mandala, - 

Karena keadaan alam dida 
ratan Irian Barat jang sedemi 
kian rupa, maka n2 pa 
jung kita terpaksa memakan 
Grun2an muda dam ikan di 
Dgai2 besar dari hasil kailannja 
karena sebelum berangkat seti 
ap anggota gerilja pajung diper 
lengkapi dengan beberapa buah 
pantjing (kal). & 

Selama didaratan Irian Barat 
sekitar Merauke 
bud tidak berkesempatan ber 
Glumpa dan berttjakap2 dengan 
penduduk Irlan Barat asli, bah 

   

  

Pertempuran Di Ka- 
|tanga Utara 

Elisabetville 30 September |rugikas 
IA). seba 

Sumber2 jang sangat menge tahui mengatakan di Fjisabeth ville hari Minggu bahwa telah berkobar lagi pertempuran? di Lubunda, beberapa mil diluar kota Kongolo, nga Uiara antara pusukanZ geudarmeri Ka tanga dan satuan2 tentara na 

  

    

  

Kota Lubunda pernah dipilib sebagai tempat bagi lu Tn pasukan2 gendarmeri Kata aya setelah terjadi pertempu ran2 di Katanga jang dimulal 
L 

PM Nehru Di Kairo 
KAIRO, 30 Sept, (AFI-PIA) " Perdunu menteri Jawaharlal 
aa bari Minggu telah berma an slang bersama prosidop mal Abdei Nasser didalam oat kuman pribadi presiden RPA itu, 
Didapat keterangan, bahwa pada waktu kundjunyan sing kataja di Kairo, Nchru telah mengadakan perundingan2 se. 

Yara terus menerus dengan 

presiden Nasser, 
telah Liba pada” bari 

Sabtu dari Italia dalam percja 
lanan pulang setelin menghadi 
ri konperensi para perdana men 
teri persemakmurau di London, 

roto 
dan   

    SI 

  

sangat membosankan”, 
Lee jang mengundjungi Uni 

Sovjet beberapa hari jang lam- 
pau, menerangkan, bahwa Mos-   Thant. 

Dibutuhkan 
Partij besar/ketjil 
KAIN ZEILDOEK 

(Cotton duck) No, 8: warna tjoklut/ 

hidjau, LUAR NEGERI. 5 

Penawaran kepada: ASNARCO) Kra- 
mat gantung 150 Surabaja. 
Didjual: satu partij 
kwalitet rumah. 

    

  

   
   

  

1 
M,, 

sarang burung 

    

binatangkan'' 

|Pilipina Harapkan Sos)" 
kongan Indonesia 

adalah — ketua 
musjelis rendah Pilipina, menga 

Indonesia telah 

Villareal, 

takan bahwa 
memberikan reaksi 
Calamnja" berkenaan dengan 
tuntutan Pilipina atas Kaliman- 

Tokoh parlemen Pilipina itu 
lebia landjut menegaskan bahwa 
pemerintah Pilipina 
kan kemungkinan? akan 

  

Diikat 
Ilitu dapat diselesaikan 
bilateral, melalui sebuah perse 

tudjuan antara tiga wilajah jg. 
bersangkutan, melalui PBB atau 
melalui suats konperensi Dje- 
cewa, 

| Ditanja apakah tuntutan atas 
Kalimantan Utara itu akan me- 

n apa jang dimaksudkan 
i usaha pembentukan Ms 

Villareal mengatakan 
bahwa pemimpin2 jang bersang 
kutan harus memblijarakannja, 

  

Staf B4P Dilantik 

Pd. Menteri Pertama Dr, Let- 
mena, kemaren pagi bertempat 

Viyedung Peperti, telah melan. 
tik anggota staf dan Koman 
Gan2 Dadan Penguasa Pengusa- 
haan Pelabuhan di Pelabuhar 
(BEP), 

Anggoti2 Staf BPPPP ini ter 

diri dari: Let Kol Pel, John 

Drs. Djumarso 
Let Kol, Suhardiman, Mr Kusno 

Let Kol P, Suharto: 
Hi kepala Sekretaris: 

Siat BPPPP Pusat telah dilan 
tik pula Kom. Pol Tk, IX Dra 
Bagus Mudajadi. 

Sedangkan sebagai Koman 
Can2 BPPPP didaerah2 telah df 
antik: Major Pel Supadmo un 
tuk Tg. Priok, Major Pel. War 

Sudarjo untuk Semarang, Ma. 
jor Pel Suharso untuk Tg. Pes 
rak, Major Pel. Pangalila uns 
tuk Bandjarmasin, 
Hartono untuk Makasar, Major 
Fel Suboko untuk Belawan dan 
Major Pel 
untuk Palembang, 

Lee Memudji Tetapi ,/Tak 
Kerasan” Di Moskow 

PURA, 29 September (AFP-PIA)! 
PERDANA Menteri Singapura Lee Kuan 

Yew! berpendapat, bahwa meski telah ditjapai 
kemadjuan2 selama 45 tahun sedjak revolusi 
Bolsjewik, Moskow merupakan satu tempat ,,jg 

Lae, Kombes 

    

   

Origineel dari Djerman Barat, 
N, A. AB & Co Led 

           

      
      



   

  

          

   

NET PELAJARAN PANTAI BARAT INDONESIA 

»PELPABRIN” 

TELAH TIBA Di PELABUHAN s - 
TANDJUNG PRIOK 

M.V. Selat Madura — pada tgl. 8 Sept. 1962. 

MX. Tong Ah pada tgl. 16 Sept. 1962. 

M.V, Tong Lie pada tgl. 23 Sept. 1962. 

!MX, Tong Peng pada tgl. 27 Sept. 1962. 

'MEMEAWA BARANG IMPORT DARI: . 

, Penagil — Singapore — Rangoon — Karachi — Khoram- 
. har vw Portiand — Bombay — Hongkong — Whampos. 

TRANSHIPMENT/GVERLANDED CARGO DARI KAPAL: 

Bahndur — Orna-Canara — Tong Hoo — Tong Thay — 
Tong Lto — Selat Bangka — Selat Madura — Selat Ma- 
kasar — Tong Wee — Selat Durian — Lam Hock — 
Johp CG — Kriston Bakke — President yan Buren — Ura- 
nia, 

     
     
     
    
    

      
       

| Yang berkepentiaran barap vernubunyan dengang 

PXT, PELAJARAN INDONESIA MALAYA. . 
118. Djalan Pasar Pagi, 
Djakarta — Kota. 
import Department) 

    

  

  

mm ———— 

  JAK OBAT ANGIN (EXTRACT 

NG MIL KN LIS 
ERBAK - SEHAT - SEMANGAT. 

  

     

  

   

  

   

     

  

    

      

       

    
      

   

      

       
   

   
   

            

Hn 
INTI MINJAK OBAT ANGIN 

PAK:BUNG!OIL 
TERKENAL DISELURUH | 
: KINDONESIA. | 

ELAIN DAPAT | 
| "menyemeunkan | 

  

SEBAGAI | 
TRINYAK- | 3 YENDADAK,, 

tmar sanir” 
PERUT, 
Prertunaemnn)" 
SAKIT KEPALA 

ONODA CEMENT Cor: 
mn mangah hn 

  

   

  

    

    

ENA LT 
PENEMUAN-PENEMUAN BARU DALAM BIDANG TEHNIK PADA MOBIL? MERK RENAULT. 

1 R.4 DAN Rul, Kendaraan 
GAN FLORIDE "S", Hardtop removabi       

   

dilipat mendjadikan Fuangan lebih 
tjerah. Kekuatan dalam tandjakan 
karena constructis jang 'Sangati baik 
hemat dan Spare parts terdjamin. Indent telah 

luas, 3. R-8: Andandapat memilih 
dapat.dibanggakan, gontjangan 

ketjil serba guna dengan lif Banan dan 5 yarnglag, 2 ELORE 

le” sangat tepat untuk sightiseeing. Tempat duduk belakang” jang dapat 
“IL R-B0 4 memi ri 8 matiam jang' sangat           

tak, terasa, 
4. GORDINI “63-p Praktis, untuk, kekantor" dan) k 

dibuka sediak 1 SEPTEMBER.1962 
untuk" penjerahan-OKFOBER/NOPEMBER 1962. Fleetindentor-dapat. discount. 

KETERANGAN LEBIH LANDJUT PADA: SOLE DISTRIBUTOR 

  

  

PANGGILAN 
Rapat umum luar binsa para peme- 
gang saham 

di Kantor 

Atjara: 

  
  

   

PERSEROAN TERBATAS 
PERINDUSTRIAN DAN YERKAPAL- 

AN SUMATRA-SULAWESI 
(PT, SUSULA) 

Bertempat kedudukan '4i Djakarta. 
Diadakan pada hari Kamis tanggal 18 

Oktober 1962 djam 1l.— bertempat 
Notaris R.M. Soerojo, Pe 

Yenongan 69 Djakarta. 

1. Pembubaran persercan, 
2. Lain-lain hal 

Perhatian: Apabila dalam rapat terse 
but djumlah modal jang diwakili 
tidak tjukup, akan diadakan ra- 
pat kedua pada hari K: 
gal 25 Oktober 1962 dai 
bertempat serta dengan atjara 
seperti tersebut diatas. 

UNTUK MENJEMBUHKAN PE- 

KAMI TUNGGU 

DIREKSI, 

   

  

Berlanggananlab : 
Madjalah 

ASLI, 
ISINJA al. : Eve 
dan pendjelasannja 
daftar kaja2) 
Manis ga 

W Friends, Your 

  

   

    

   
   

karta dan 

   
eetrik. 

Penawaran: 
Sdr, LIE 
Djl. Pintu Air 12 
Telp. 1634 Gb. 

ah
 

1 
5 

   

     
    
   

NJAKIT BATUK, PILEK, MASUK kang mesin potong. 

ANGIN, b). Achli ktiseydan beberapa tukang 
untuk dipekerdjakan dipabrik 
klise modern. 

2) Tukang? untuk dipekerdjakan di   
  

PANGGILAN 
KEPADA MOCHTAR SIAHAAN SUPAJA SAUDA- 
DARA SELEKASNJA DATANG UNTUK MEMBE- " 
RESKAN URUSAN SAUDARA "DENGAN : 

A, HUTAGAOL 

TEMPO 20 HAR: 
5540 

  

TJEPAT: PANDAI BERBAHASA 

bergambar-warna berbahara Inggetis untk 

Pevanggung.djawab “Bahasa : 
LI, 

A Picture-Word Story (berhadiah), Good | 
un terdjemahan), Do Yoa Want 10 Maks | 

6 bulan (G nomor) 
setahun (12 nomor) . 
2 tahun (24 nomor) ... 

Wesel/sura:? haraplah djalamatkan kepat 
KONTAK, Purwanggan 4, JOGJAKARTA, 

  

DITJARI: 
Tanah kosong untuk Industri di Dja- 

Diutamakan daerah jang ada air/ 

  

DITJARI: 
Suatu pertjetakan besar, membu- 

tuhkun beberapa tukang2: 

a). Tukang tjetak, tukang zet mesin, 
tukang zet tangan opmaker, tu- 

bagian stip (stercostype). 

Mereka jang 
harap djangan melamar. . Pelamar 

Merdeka, Djl PMfodjo Selatan No. 11 
Djakarta. , 

DITJARI: 
SEORANG WANITA |! 
30/35 TH-MULO/SMA-TIK—PEMBU 
KUAN KORESPONDENSI INGGRIS 
/INDONESIA LAMARAN TERTULIS 
PADA : 

P.T. WARNA PELANGI 
DJ, GUNUNG SAHARI 46 
DJAKARTA V/11, 

KEDATANGAN SAUDARA DALAM 

   

  

Kesehatannja dipulihkan oleh | 
WILLSTECK KIDNEY PILLS. 
DO 1 241KERDJA TA" 

BERSEMANGA 
DIKIRAN TA SEHAT, 

MULIA 
5 — TAS — 930 

(17 Tahun) 
"DJAMILA" 

Srikuwdy — Alaja" 
sir 

  

  

   

  

  

INGGERIS,? 

  

    
Go 
oo     

tingkat permulaan. 
ORANG3 INGGERIS    ryday Conversation (dengan phonetics 

). Let's Laugh, Stories (masing2 dengan | || 

KAN PERUSA - Crossword (berhadjuh Rp, 1000,—), | 
12 HAAN KAMI - 

(8 nomor) 

  

   

sekitarnja. 
MEMANG BENAR UKIAPAN 
ISTERUKO ITU, SETUP HAR 
KU MAKAN OBAT KUAT 

PIL “WILLSTECK" N 

YANG MENGASIH 
TENAGA " BARU 
BADANKY SEKAPANG 
SEEAR KEMBALI , 

     

  

   

  

       

  

    

        
     
    
           

BELAKANGAN (N/ PEKERDIAANAY 
SANGAT MUNDUR SEKALI, DJIKA 
BEGINI TERUS KAMU MERUGI - 

TUOBALAH MALAN WULLSTECK 
£ KIDNEY PUS J6. MANDJUR ITU 

ag KEMBALI PULA. 

.OBAT KUAT 1 
untuk 

LELAKI: WANITA 

      

    
        

       

   

  

     

   

      

     

P.N. "PELAJARAN NASIONAL 
INDONESIA" 

"ergunanantan kesempatan jang baik ini untuk bar 
lajar dengan : 

K.M. ..Ambulombo” 
jaxg disediakan hanja dalam waktu | :satu) ouian, 

Sebagai extra Dinas Pelajaran Tjepat. 

    

L B. Tg. Priok 4 Oktober 1962 dijam 17.00 

T. Belawan 8 - sya 

B. 8... » 1100 
T, Tg, Priok 12 - . ag 

” MH. 
T. Padang 7 - 9 

Ke“. 1» » 1100 
T. Tg. Priok 20 - . 5.9 

IL B. Kg Priok 22 » 190 
T. Belawan 26» » 0300 
B. Beawan 2 - "1200 

IT. Tg. Priok 39 - . 8 

KETERANGAN: B — Berangkat, T — Ira, 

5543 

  

   

    

      

       

OPPORTUNITY FOR 
EMPLOYMENT 

The Ganagian tmoassy Wishes 10 emp1oy & Short 
bund-Iypist fluent in English and indunesia, 10 
commence work immediately. Written epplicusions 
lb English should be sent to the Canadian Embassy, 
DjL Budi Kemuliaan 6, Djakarta, 

Applicanis should give full details ot iherr eaicu- 
tioa, backgrouad, experience and preseat cmpluy- 
meat, 

5542 

Upus dnue Denuak awet Buda 
Ujiks anaa hendak pandjang umur 
Olika anda hendak sehat selalu 
Djika anda hendak tudup gembira so | 

MAKANULAH 

  

yang tesdh terkenal diseuuruh dunia ks 
ANUA PASTI AKAN TERTJENGANG TERHATAP 

CHASIATNJA ! 

HALONYUAN - 
dapes menguatkan buah pinggang, menambah darah dan 
surasuta, memberi semangat dan tenaga baru, incayailang 

jakitpenjakit jang dilantarankan oleh kelemah 
n.    

IJOCOK UNTUK DIPERGUNAKAN OLEH KAUM PRJA 
DAN KAUM WANITA, BAIK TUA MAUPUN HUDA, 

HALONYUAN 
dibuat dan dikeluarkan otef 

KINTIN 
PHARMACAL C0 
Dapat dibeli pada semua rumah obat. 

AGEN NJAKARTA : 

N.V. Liang Bie, Dji. Perruagaan Timur 22 

Tjlang Medical Co, Djl. Petak Sembilan IA 

Lian Hoa Trading Djl. Pintu Ket 3/16,    
TOKO OBAT TEK SENG Djl. Pintu Ketjil 1-42, 
AGEN BANDUN 
Toko Obat PEKING Djl. Kaja Jimur No 114 
foko Obat HONGKONG, Djl. Raja Barat ZA 

      

TUAN INGIN MEMPERBAIKI/Mt 
TANOL PIL tang | NAMBAN/MEMBANGUN RUMAH : 
Kung bisa kasih 

Kami siap sadja untuk menolongrya       Semua pekerdjaan keijil maupun be 
sar dipimpin dan dijaksasakan led 

kasih pria sehat | seni? kami jang Yukup berpe 
gembira Rp. 20) man dan diakui oleh Djawai RENA datang bu. | Tran 

   

Kuan hanja memberi alamat pada km 
mi, kami ukas laksanakan dengan ha 
SI ig, memuaskan dan ongkos ringan 
Keterangan pada advertensi z0, 350 
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